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[2015]
•  Inovace systému s hloubkou 

82 mm - uzavřená rámová výztuha.
•  Rozšíření sortimentu o výrobu plastových 

HS portálů.

[2017]
•  Zavedení posuvných dveří Dynamic 

s inovativními prvky v kování pro intuitivní 
a lehké ovládání

[2018]
•  Inovace konstrukce špaletových 

oken, která byla úspěšně prověřena 
památkovými úřady 
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ZÁRUKA

5LET
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VÝROBNÍ ZÁVODY
Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních 
závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová,  
Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá 
plochu 54 600 m2. V provozu je zde devět  
kompletních výrobních linek na plastová okna  
a jedna linka pro výrobu atypických oken.  
Dokonalé zpracování profilů zajišťuje 34  
on-line počítačově řízených CNC automatů.

Výrobní proces ve všech závodech je vysoce 
automatizovaný a maximálně přesný. Každé okno 
prochází několikanásobnou kontrolou a je pečlivě 
přezkušováno. Kvalita výrobků a technologických 
procesů je potvrzena certifikátem jakosti ISO 
9001 a prodlouženou pětiletou zárukou.
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PLASTOVÁ OKNA
ÚČELNOST I ELEGANCE

Plastová okna a balkonové dveře OTHERM se vyrábějí v sedmi profilových 
řadách, v různých provedeních, včetně obloukových, trojúhelníkových 
a šikmých oken. Izolační vlastnosti oken umožňují jejich použití také 
v nízkoenergetických domech.

Okna OTHERM jsou zhotovena z prvotřídních německých profilů SALAMANDER. 
Profily plastových oken se vyznačují robustní stavbou, a tedy i stabilitou 
rámu. Díky těmto vlastnostem okna zachovávají přesný tvar po dobu mnoha 
desítek let.

Plastová okna mají díky přesnému dovírání výborné tepelné vlastnosti.



9

[1] Izolační dvojsklo či trojsklo s inertním 
 plynem (argon)

[2] Zasklívací lišta
 je vyráběna s těsněním koextrudovaným ze 
 speciálního měkčeného plastu a je opatřena  
 zámkem, který se „zaklapne“ do příslušné   
 drážky v okenním křídle.

[3] Plastový distanční rámeček
 zajišťuje „teplý“ okraj skla. Dodáváme 
 standardně.

[4] Plastové profily okenních systémů 
 se stavební hloubkou 73–82 mm
 Klasické tvary s lehce zaoblenými hranami.   
 Dokonalé linie a plochy bez drážek zaručují   
 snadnou údržbu. Profily odpovídají nejvyšším  
 standardům.

[5] Trojité či dvojité těsnění na křídle a v rámu
 z kvalitního materiálu. Optimální přítlačné   
 sevření zajišťuje výbornou těsnost i při   
 hnaném dešti. Systém s dorazovým 
 těsněním v rámu i na křídle nabízí velmi 
 dobré vlastnosti a snadnou údržbu díky
 jednoduchým tvarům.

[6] Drážka pro celoobvodové kování
 stříbrné barvy s integrovanou pojistkou proti  
 nesprávné manipulaci a s řízenou mikroven-  
 tilací. Speciální hříbkovité čepy bezpečnost-  
 ního kování garantují zvýšenou odolnost   
 proti vloupání.

[7] Speciálně tvarovaná ocelová pozinkovaná   
 výztuha v rámu (uzavřená) i v křídle zajišťuje 
 vynikající vlastnosti oken a jejich tvarovou  
 stálost.
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3

kompozitním 

∞  1,5 mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu  
 a křídle pro vyskou stabilitu
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Středové těsněníZasklení

SIGMA EVO
Exkluzivní vzhled a špičkové parametry

∞  Úsporný profilový systém s moderním vzhledem  
    zdůrazněný oblým křídlem

∞  Kvalitní německý profil třídy A s 6 komorami  
    a se stavební hloubkou 82 mm

∞  Systém středového těsnění (3 těsnící roviny) podporuje  
    vyšší akustickou izolaci a vyšší těsnost 

∞  Spolehlivě zajišťuje ochranu proti průniku průvanu a vlhkosti 

∞  Vysoké stability a neomezené životnosti dosahuje díky 2 mm 
    ocelové pozinkované výztuze v rámu (uzavřené) i křídle 

∞  Lze zasklít dvojsklem i trojsklem až do tl. 49 mm 

∞  Garantuje zvýšenou odolnost vůči vloupání díky  
 3 bezpečnostním uzávěrům

∞  Ideální pro nízkoenergetické a pasivní stavby a rodinné domy
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20,9 °C
19,0 °C
17,0 °C
15,0 °C
13,0 °C
11,0 °C
9,0 °C
7,0 °C
5,0 °C
3,0 °C
1,0 °C

-1,0 °C
-3,0 °C
-5,0 °C
-7,0 °C
-9,0 °C

-11,0 °C
-13,0 °C

Průběh 
izoterm



14

20,9 °C
19,0 °C
17,0 °C
15,0 °C
13,0 °C
11,0 °C
9,0 °C
7,0 °C
5,0 °C
3,0 °C
1,0 °C

-1,0 °C
-3,0 °C
-5,0 °C
-7,0 °C
-9,0 °C

-11,0 °C
-13,0 °C

Průběh 
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ZaskleníStředové  
těsnění

PERFEKT EVO
Profil do náročných podmínek

∞  6ti komorový profil se stavební hloubkou 82 mm pro efektivní  
    tepelnou izolaci, hlavní profily tř. A

∞  Lze zasklít dvojsklem i trojsklem až do tl. 49 mm

∞  2 mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu (uzavřená)  
 i křídle pro dosažení vysoké stability a neomezené živnosti

∞  Garantuje zvýšenou odolnost vůči vloupání díky  
 3 bezpečnostním uzávěrům
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Uzavřená ocelová 
výztuha v rámu

Středové
těsnění

GAMA EVO
Elegance v oblém designu

∞  Atraktivní design s oblým křídlem i rámem  
    pro doladění vzhledu interiéru

∞  6ti komorový profil třídy A se stavební hloubkou  
    82 mm pro vyšší úspory energie

∞  Systém středového těsnění (3 těsnící roviny)  
    zajišťuje vyšší akustickou izolaci a vyšší těsnost 

∞  Spolehlivě ochrání proti průniku průvanu a vlhkosti  

∞  2 mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu (uzavřená) i křídle  
    pro dosažení vysoké stability a neomezené životnosti 

∞  Lze zasklít dvojsklem i trojsklem až do tl. 49 mm 

∞  Garantuje zvýšenou odolnost vůči vloupání díky  
    3 bezpečnostním uzávěrům

∞  Vhodný pro rekonstrukce a nízkoenergetické  
    a pasivní stavby a rodinné domy

U
w
 = 0,71 W/m2K
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Termická výztuha
v křídle

Středové
těsnění

PASIV EVO
Moderní profil pro maximální zateplení

∞  Elegantní profil klasických tvarů s jasnými konturami hran profilu

∞  Vysoce kvalitní německý profil třídy A

∞  Profil se stavební hloubkou 82 mm a 6 komorami 
    pro větší stabilitu a tepelnou izolaci 

∞  Výjimečné tepelně izolační vlastnosti díky použití speciálních  
    izolačních vložek v rámu i křídle z lehčeného síťovaného  
    polyethylenu s tepelným zrcadlem a díky speciálním zesíleným  
    termickým výztuhám s přerušeným tepelným mostem  

∞  profil se systémem středového těsnění se 3 těsnícími rovinami  
    chrání před průnikem chladu, průvanu a vlhkosti 

∞  Lze zasklít dvojsklem i trojsklem až do tl. 49 mm  

∞  Pro větší bezpečnost a komfortní ovládání je standardně  
    osazen kvalitním plně seřiditelným celoobvodovým  
    kováním se 3 bezpečnostními uzávěry 

∞  Ideální pro nízkoenergetické a pasivní stavby a rodinné domy

U
w
 = 0,70 W/m2K
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Nulový práh  
(standard)

OTHERM HS PORTAL EVO
∞  systém zdvižně posuvných dveří pro neomezený  
    komfort bydlení

∞  velké prosklené plochy zajišťují dostatečné osvětlení

∞  lehké ovládání pomocí jedné ruky i přes vyšší hmotnost  
    velkoplošných křídel

∞  zdvižně posuvné dveře poskytují bezbariérové  
    propojení interiéru s venkovním prostorem

∞  kvalitní těsnění, integrované po celém obvodu křídel,  
    zajišťuje ochranu proti průniku chladu, průvanu a vlhkosti

∞  křídlo se posunuje ve vlastní kolejnici paralelně za pevné křídlo,    
    vozíky jsou zapuštěny v křídle a vyniká tak elegantní  
    vzhled posuvných dveří

∞  elegantní vzhled podtrhuje rám plošně lícující s křídly a rovněž  
    lícující práh v moderním světle šedém odstínu

∞  díky vícekomorovým profilům, rámu a prahu s přerušeným 
 tepelným mostem se mohou pochlubit vysokou úrovní 
 tepelné izolace

∞  rámový profil se stavební hloubkou 194 mm,  
    křídlový profil se stavební hloubkou 82 mm

Bezbariérový  
práh
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VCHODOVÉ DVEŘE
Vchodové dveře OTHERM se vyrábějí ve třech 
profilových řadách, se sklem nebo výplní v mnoha 
různých provedeních.

Pro vchodové plastové dveře OTHERM je samo-
zřejmostí vysoká bezpečnost. Veškeré dveřní profily 
jsou třídy A, která se vyznačuje nejvyšší tloušťkou 
stěn, a tedy i stabilitou rámu a křídla. Vchodové 
dveře jsou standardně osazeny zámkovými tyčemi 
KFV s 3bodovým zamykáním.

Ke vchodovým dveřím Otherm je dodáván nízký 
hliníkový práh s přerušeným tepelným mostem, 
který efektivně zabraňuje únikům tepla. Závěsový 
systém zaručuje přesný a lehký chod.

DŮLEŽITOST DETAILU PERFEKT EVO

∞ profilové systémy se stavební hloubkou  
   73 – 82 mm

∞ minimální nároky na údržbu

∞ dokonalá tepelná izolace

∞ vysoká hluková izolace

∞ odolnost proti mechanickému poškození

∞ široká škála barevných provedení

∞ dlouhá životnost

Detail prahu Středové těsněníZasklení



19

EFEKT OMEGA PERFEKT EVO
Profil s širokým  
využitím

Profil s vysokou  
užitnou hodnotou

Profil do náročných 
podmínek

∞  4komorový systém s výbornou  
    tepelnou izolací

∞  stavební hloubka 73 mm

∞  snadno udržovatelný díky homogennímu  
    povrchu a zarovnaným zasklívacím lištám

∞  odolný hliníkový práh s přerušeným  
    tepelným mostem  
∞  perfektní izolace

∞  dorazové těsnění doplněné kartáčkem  
    snižuje tepelné ztráty

∞  vhodný pro rodinné domy

∞  4komorový systém s vynikající 
    tepelnou izolací

∞  stavební hloubka 76 mm

∞  výborná zvuková izolace

∞  vysoká ochrana proti vypáčení  
    a vylomení dveří

∞  masivní výztuha garantuje vysokou stabili- 
    tu, funkčnost a dlouhotrvající životnost

∞  vhodný pro moderní rodinné  
    a nízkoenergetické domy

∞  5komorový systém s dokonalou  
    tepelnou izolací

∞  stavební hloubka 82 mm

∞  systém se středovým těsněním spolehlivě  
    chrání proti průniku průvanu a vlhkosti

∞  těsnící kartáčky proti sněhu a prachu

∞  uzavřená masivní výztuha  
    pro vysokou stabilitu

∞  vhodný pro moderní  
    a nízkoenergetické stavby
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OTHERM 101 OTHERM 102 OTHERM 103 OTHERM 104 OTHERM 105 OTHERM 106

OTHERM 107 OTHERM 108 OTHERM 109 OTHERM 110 OTHERM 111 OTHERM 112
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OTHERM 113

OTHERM 118

OTHERM 114

OTHERM 119

OTHERM 115

OTHERM 120

OTHERM 116

OTHERM 121

OTHERM 117

OTHERM 122
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ACHAT

BLANICE KRYSTAL

JASPIS

CIDLINA K01

AMETYST

K03

BERYL

DOLOMIT

LITAVKABILINA
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K32

K15

K40

PŘEKRYVNÉ VÝPLNĚ VCHODOVÝCH DVEŘÍ
Pro dokonalý vzhled vstupu do domu je možné osadit dveře překryvnou výplní v hliníko-plastovém provedení (lze do všech typů 
jednokřídlových plastových dveří OTHERM). Překryvná výplň přispívá k lepší tepelné i zvukové izolaci a zároveň zvyšuje pevnost dveřního 
křídla, což poskytuje dveřím lepší tvarovou stabilitu a větší odolnost proti svěšování.

K19 K20K09 K11

K36 K37

K30

K31 K39



24



25



26

1

2

3

FIX
vnější lamely

jsou bez spojů

CINK
na vnějších pohledových

lamelách jsou viditelné spoje
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Dvojité těsněníRámová okapnice 
s těsněním

celoobvodové kování standardně s 3 bezpečnostními uzávěry
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Dvojité těsněníRámová okapnice 
s těsněním

celoobvodové kování standardně s 3 bezpečnostními uzávěry
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Dvojité těsněníHluboká zasklívací 
drážka

celoobvodové kování standardně s 3 bezpečnostními uzávěry
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KLATOVY II 
(DESIGN)

PARDUBICE VI 
(DESIGN)

KROMERIZ I 
(DESIGN)

PISEK III 
(DESIGN)

PARDUBICE I 
(DESIGN)

PRELOUC IV 
(DESIGN)

BARCELONA I 
(DESIGN 42)

PARIS 
(DESIGN 42)

LONDON II 
(DESIGN 42)

ROTTERDAM I 
(DESIGN 42)

OSLO 
(DESIGN 42)

VALENCIA II 
(DESIGN 42)



35

TREND DENISA 
(NOVODESIGN)

TREND MARTINA 1H 
(NOVODESIGN)

TREND ERIKA 1H 
(NOVODESIGN)

TREND MARTINA 2 D1 
(NOVODESIGN)

TREND ERIKA 2D 
(NOVODESIGN)

TREND MARTINA 3 
(NOVODESIGN)

BUDEJOVICE III 
(RD KLASIK)

PARDUBICE IV 
(RD KLASIK)

HAMBURK II 
(RD KLASIK)

ROZNOV II 
(RD KLASIK)

JIHLAVA I 
(RD KLASIK)

TABOR I 
(RD KLASIK)



36



37



38

Systém těsněníVložená izolace - 
na přání

celoobvodové kování standardně s 3 bezpečnostními uzávěry
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QUADRAT

∞ moderní design s ostrými 
 hranami profilů
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SKLOPNĚ POSUVNÉ DVEŘE

∞ variantně inovativní posuvný systém DYNAMIC s intuitivním ovládáním  
 s komfortním lehkým posunem křídla a s automatickým tlumením  
 koncových poloh
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Nulový práh 
(standard)

Bezbariérový 
práh



43



44



45



46

Středové těsnění Pant vchodových 
dveří

Zasklení
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Středové těsnění Práh vchodových 
dveří

Zasklení
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Středové těsněníPráh vchodových 
dveří

Izolační můstky s reflexní 
vrstvou
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Průřez křídly Boční rámPráh s pojezdovým 
křídlem
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Středové těsnění Práh vchodových 
dveří

Jednoduché 
zasklení
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nerez

kompozitním 

Matelux
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QC350 QB350 QFS600

s překrytím bez překrytí
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ECONOMY EFEKT OMEGA SIGMA 
EVO

PERFEKT 
EVO

 GAMA 
EVO

 PASIV 
EVO

Design plošně odsa-
zené

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Rozměry 
(mm) 

staveb. 
hloubka 

73 73 76 82 82 82 82

pohledová 
šířka 
(rám/křídlo)*

118 118 120 123 123 123 123

pohledová 
šířka stulp*

168 168 166 180 180 180 180

pohledová 
šířka sloupek*

190 190 186 196 196 196 196

Počet komor 5 5 5 6 6 6 6

Systém těsnění dorazové dorazové dorazové středové středové středové středové

Počet těsnění 2 2 2 3 3 3 3

Barva těsnění černá ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Bezpečnostní body - 3 3 3 3 3 3

Součinitel 
prostupu  
tepla Uw **

Ug = 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1

Ug = 0,6 0,92 0,92 0,92 0,78 0,78 0,78 0,77

Ug = 0,5 - - - 0,71 0,71 0,71 0,70

Typy otvírek fix ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

otvíravé a 
otvíravě-
sklopné

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

sklopné ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

balkonové 
dveře

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

balk. dveře 
s nízkým 
prahem

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

balk. dveře 
ven otvíravé

- ∞ ∞ - ∞ - -

odstavně 
posuvné balk. 
dveře

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

vchodové 
dveře

- ∞ ∞ - ∞ - -

Stavební tvary standard – 
pravoúhlá

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

šikmá ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

oblouková ∞ ∞ ∞ - ∞ - ∞

PLASTOVÁ OKNA - TECHNICKÉ INFORMACE

* pohledové šířky při základních profilech
** hodnoty stanovené výpočtem (odpovídá požadavku programu Nová zelená úsporám)
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IV 68 IV 84 IV 94

Design plošně odsazené ∞ ∞ ∞

Rozměry (mm) stavební hloubka  68 84 94

pohledová šířka
(rám / křídlo)*

123 123 123 

pohledová šířka 
stulp* 

138 138 138 

pohledová šířka 
sloupek*

192 192  192

Systém těsnění středové středové středové 

Počet těsnění 2 2  2

Barva těsnění černá ∞ ∞ ∞

bílá ∞ ∞ ∞

béžová ∞ ∞ ∞

hnědá ∞ ∞ ∞

Bezpečnostní body 3 3 3

Součinitel prostupu tepla oknem Uw 
při zasklení Ug=1,1

1,2  

Součinitel prostupu tepla oknem Uw 
při zasklení Ug=0,6

0,8 0,77

Součinitel prostupu tepla oknem Uw 
při zasklení Ug=0,5

0,73 0,70

Typy otvírek fix ∞ ∞ ∞

otvíravé a otvíravě - 
sklopné

∞ ∞ ∞

sklopné ∞ ∞ ∞

balkonové dveře ∞ ∞ ∞

balk. dveře s nízkým 
prahem

∞ ∞ ∞

balk. dveře ven 
otvíravé

∞ ∞ ∞

odstavně-posuvné 
balk. dveře

∞ ∞ ∞

vchodové dveře ∞ ∞ ∞

Stavební tvary standard – pravoúhlá ∞ ∞ ∞

šikmá ∞ ∞ ∞

oblouková ∞

BOROVICE 18

TŘEŠEŇ 18

KAŠTAN TMAVÝ 18

TEAK 18

BÍLÁ RAL 9016

TRANSPARENT 18

ANTRACITOVÁ ŠEĎ

BŘÍZA 18

JAVOR 18

MODŘÍN 18

KAŠTAN SVĚTLÝ 18 

OŘECH TMAVÝ 18

PALISANDR 18

DUB SVĚTLÝ 18

OLIVA 18

AKÁT 18

MYRTA 18

VENGE 18

TRANSPARENT 18

ESCHE 18

MERBAU 18

AFROMOSIA 18

DUNKELBRAUN 18

MAHAGONI 18

WALLNUSS 18
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DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA - TECHNICKÉ INFORMACE

ID ANTIK BÍLÁ

ID LIGHT WHITE 
OLEJ

ID FARBLOS OLEJ

ID MODROŠEDÁ

ID BUCHE OLEJ

ID ŠEDIVÁ

ID KHAKI OLEJ

IV96
CLASSIC

 IV96
QUADRAT

 IV96
LINEAR

 IV96
INTEGRAL

Design plošně odsazené ∞ ∞

plošně srovnané ∞ ∞

Rozměry (mm) stavební hloubka  96 90 90 90

pohledová šířka
(rám / křídlo)*

120 120 120 120

pohledová šířka 
stulp* 

130 130 130 130

pohledová šířka 
sloupek*

184 182 184 184

Systém těsnění středové středové  středové středové

Počet těsnění 2 2 2  2

Bezpečnostní body 3 3 3 3

Součinitel prostupu
tepla oknem

Ug=1,1
1,1 1,1 1,1

Ug=0,6
0,79 0,79 0,79 0,79

Ug=0,5
0,72 0,72 0,72 0,72

Typy otvírek fix ∞ ∞ ∞ ∞

otvíravé a otvíravě - 
sklopné

∞ ∞ ∞ ∞

sklopné ∞ ∞ ∞ ∞

balkonové dveře ∞ ∞ ∞ ∞

balk. dveře s nízkým 
prahem

∞ ∞ ∞

balk. dveře ven 
otvíravé

∞ ∞ ∞

odstavně-posuvné 
balk. dveře

∞ ∞ ∞ ∞

vchodové dveře ∞

Stavební tvary standard – pravoúhlá ∞ ∞ ∞ ∞

šikmá ∞ ∞ ∞ ∞

oblouková
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PANEL  STANDARD  EXCLUSIVE  PATIO PLUS  INTERIER

Rozměry (mm) stavební hloubka 
(rám/křídlo)

72/80 72/80 72/80 164/72 67/75

pohledová šířka 
(rám / křídlo)* 108 108 108

124 boční
142 horní

129 spodní
114

pohledová šířka – 
stulp* 

145 145 145 197 157

pohledová šířka – 
sloupek* 

84 84 84 84 94

Systém těsnění středové středové středové dorazové středové

Počet těsnění 2 2 2 2 2

Barva těsnění černá ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

šedá (za příplatek) ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Bezpečnostní body 2 2 2

Součinitel prostupu tepla rámem a křídlem Uf 2, 16 1, 59 1, 39 2,7 neizolovaný

Součinitel prostupu tepla oknem (Ug=1,1) 1,5 1,4 1,3 1,4

Součinitel prostupu tepla oknem (Ug=0,6) 1,0 1,0 1,0

Typy otvírek fix ∞ ∞ ∞ ∞

otvíravé a otvíravě - 
sklopné

∞ ∞ ∞ ∞

sklopné ∞ ∞ ∞ ∞

balkonové dveře ∞ ∞ ∞

balk. dveře s nízkým 
prahem

∞ ∞

odstavně-posuvné 
balk. dveře

∞ ∞

zdvižně-posuvné 
balk. dveře

∞

vchodové dveře ∞ ∞ ∞ ∞

Stavební tvary standard – pravoúhlá ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

šikmá ∞ ∞ ∞ ∞

Bílá RAL 
9016

RAL 9006

Zlatý dub
/ Golden oak

Ořech tmavý
/ Nussbaum

RAL 8011 Mahagon
/ Mahagoni

Tm. dub (bah.)
/ Mooreiche

Standardní barevné provedení je bílá 
RAL 9016, RAL 9006 a RAL 8011.  
Dále nabízíme více než 400 odstínů  
barev dle stupnice RAL v provedení  
lesklém či matném a dekory dřeva.

Pozn.: Metalic Patio plus není možné realizovat v dekorech dřeva.
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Ukázka barevných odstínů je pouze orientační. 

V publikaci jsou použity ilustrační fotografie. 

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. 1. vydání. Platnost od 01/2019.
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